SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
( art.39)
Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86 200 Chełmno
tel. (056) 677- 17 - 32
zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.
ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości zamówienia od 6.000 do 60.000 euro
na:
prace związane z realizacją zadania pn. „ IV etap przebudowy ul. Kolonia Wilsona tj.
budowa drogi i krawęŜnika ul. Prostej na odcinku od ulicy Kolonia Wilsona od km
0+000 do 0+160 do ulicy Zakole” w Chełmnie.
1. Opis przedmiotu zamówienia: ( art. 29, art. 30, art.31)
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną, obowiązującymi
normami i przepisami oraz przeprowadzoną wizją na obiekcie.
Przedmiotem robót jest:
- roboty ziemne wykonane koparkami z przemieszczeniem gruntu, załadunkiem na
samochody i wywozem poza strefę robót, formowanie i zagęszczanie nasypów
warstwami 20-30 cm,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr. kat. I-IV,
- wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szerokości drogi - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna za kaŜdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu krotność = 2,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem0,4kg/m2 ,
- warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/16 mm – grubość po zagęszczeniu 4 cm
z dowozem betonu asfaltowego z wytwórni,
2. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art.67 ust.1,
pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert równowaŜnych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Termin wykonania zamówienia:
10.10.2006 – 27.11.2006

-25. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
Wykonawcy wykluczeni z udziału w przetargu.( art.24 ust. 1,2)
1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub
nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
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takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy:
1)
wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2)złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty
zawierają błędy, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3;
4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania
ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z
zastrzeŜeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Wykonawcy, którzy mogą brać udział w przetargu;
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: ( art.22 ust.1)
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
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zamówienia;
1)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zmówienia.
2. Zamawiający nie moŜe określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: (art. 23 )
2. W przypadku o którym mowa w ust.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których
mowa w ust.1.
4 JeŜeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający
moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Informacja o dokumentach składających się na ofertę: ( art. 25 )
6.1 Wypełniony formularz ofertowy.
a) cena ofertowa jest ceną ryczałtową ( cena netto + VAT), obejmować powinna
wartość robót wynikającą z :
- dokumentacji budowlanej,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiarów robót
- wizji lokalnej,
- kosztów opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
uwaga: podstawą sporządzenia wyceny ofertowej jest dokumentacja budowlana
stanowiąca załącznik do SIWZ zaś przedmiar robót stanowi jedynie jej
uzupełnienie.
b) do formularza ofertowego naleŜy dołączyć kosztorys ofertowy na
bazie, którego wypełniono formularz ofertowy wraz z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robót.
6.2 Dokumenty dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków zawartych w
dokumentacji przetargowej,
- oświadczenie , iŜ Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 i nie
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
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jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ
w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane.
Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 „ustawy”.
6.3. Dokumenty o których w ust. 6 mogą być przedstawione w formie oryginałów
albo poświadczonych kopii przez osobę reprezentującą oferenta.
7. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się
będzie pisemnie, faksem. W przypadku przesyłania korespondencji za
pośrednictwem faksu, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt jej otrzymania ( art. 27 ust. 1,2).
Pisma, dokumenty lub oświadczenia moŜna dostarczać do Zamawiającego w jeden z
n/w sposobów:
- osobiście w sekretariacie zamawiającego,
- za pośrednictwem poczty, lub faksu nr (056) 677-17-74.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Józef Chmarzyński, Zygmunt Szuster
tel. (056) 677-17-42 (056) 677-17-46
Nr lokalu – 16 w Urzędzie Miasta ul. Dworcowa 1
Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
9.00 – 14.00 ( od poniedziałku do piątku).
9. Wymagania dotyczące wniesienia wadium. ( art.45)
9.1. Wadium w kwocie 1000 zł (słownie jeden tysiąc zł.) moŜna wnieść w:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach
bankowych,
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pienięŜnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z póź. zm.)
W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu naleŜy wpłacić je na konto w Banku
Spółdzielczego w Chełmnie, Nr konta 72948600050000036120000021
z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą „ IV etap przebudowy ul.
Kolonia Wilsona tj. budowa drogi i krawęŜnika ul. Prostej na odcinku od ulicy Kolonia
Wilsona od km 0+000 do 0+160 do ulicy Zakole” w Chełmnie.
Termin wniesienia wadium ustala się do dnia 29.09.2006r. do godz. 1100
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Zamawiający dokonuje zwrotu wadium z chwilą upływu terminu określonego z
terminem związania z ofertą oraz przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1,2,3,4
ustawy o prawo o zamówieniach publicznych.
Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego zgodnie
z art.46 ust. 5 w przypadku gdy:
- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn
leŜących po stronie wykonawcy.
10. Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt.1 oferta pozostaje waŜna przez okres 30 dni
licząc od dnia upływu terminu składania ofert tj. 29.09.2006r
11. Postać oferty: ( art.82 ust.1 pkt.2,3)
11.1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem
maszynowym lub nieścieralnym atramentem.
11.2. Wszystkie strony winny być ponumerowane i podpisane przez osobę
reprezentująca oferenta.
11.3. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby uprawnionej.
11.4. Cena oferty winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich.
11.5. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
11.6. Opakowanie i oznakowanie ofert.
Oferty naleŜy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach.
NaleŜy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne.
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres:
Urząd Miasta ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno
oraz powinna być oznaczona :
“ Oferta - przetarg nieograniczony - „ IV etap przebudowy ul. Kolonia Wilsona tj.
budowa drogi i krawęŜnika ul. Prostej na odcinku od ulicy Kolonia Wilsona od km
0+000 do 0+160 do ulicy Zakole” w Chełmnie.
Nie otwierać przed dniem 29.09.2006r. do godz. 1130
11.7. Koperta wewnętrzna oznakowana jw. a ponadto opatrzona nazwą z
dokładnym adresem oferenta.
11.8. Oferty w kopertach zewnętrznych naruszonych będą traktowane jako
odtajnione i nie będą przyjmowane.
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12.1.Oferty naleŜy składać do dnia 29.09.2006r. do godz. 11.00
w Urząd Miasta ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno w okienku podawczym na
parterze
12.2. Oferty złoŜone po terminie zwraca się bez otwierania po terminie
przewidzianym na wniesienie protestu. ( art. 84 ust.2).
12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2006r. o godz. 1130 w sali nr 9
w Urzędzie Miasta ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno
12.4. Wykonawcy mogą wziąć udział w otwarciu ofert.
13.

Kryteria oceny ofert: ( art.91 ust.1 i art.92)
Kryteria oceny ofert i ich uznanie będą następujące:
- cena oferty - 100 %

Zasady oceny ofert.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą
punkty.
13.1 cena oferty - punkty za to kryterium zostaną przyznane w/g poniŜszego wzoru :
cena oferty najtańszej
---------------------------------------------------cena oferty rozpatrywanej ( 1,2,3...)

x 100 pkt.

100 pkt = 100 % wartości tego kryterium - maksymalna liczba punktów za
w/w kryterium wynosi 100 pkt.
Uzyskane punkty przez poszczególne oferty pozwolą ustalić Wykonawcę z najwyŜszą
liczbą punktów, który zostanie wybrany do wykonania przedmiotowego zamówienia.
14. Z tytułu naleŜytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości
5 % ceny ofertowej. ( art.147, art.148 , art. 150 )
1. Zabezpieczenie moŜe być wniesione w:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art.6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
2. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie moŜe być wnoszone równieŜ:
- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej,
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przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
15. Projekt umowy wraz z ogólnymi warunkami robót budowlanych stanowi
załącznik niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
( art.139, art. 140, art.141, art.142, art.143, art.144, art. 145, art.146)
16. Pouczenie o środkach odwoławczych.
Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu w myśl postanowień ustawy
prawo zamówień publicznych.
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego zasad określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, przepisów
wykonawczych jak teŜ SIWZ przysługuje protest przewidziany w/w ustawą na podstawie
art. 180, art. 181, art. 182, art.183. Zgodnie z art. 4a ust. 1 do niniejszego przetargu nie
stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.

Chełmno, dnia 28.08.2006r

ZATWIERDZAM

……………………..

Załączniki :
- Formularz ofertowy,
- Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków zawartych w
dokumentacji przetargowej,
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- Przedmiar robót,
- Projekt budowlano – wykonawczy.
- Projekt Umowy Nr 1/Rd-P/2006,
- Ogólne warunki kontraktu,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

